LUNCH SPECIALS TOT 16:00
Garnalenkroketten op brood

4 stuks met citroenmayonaise

Oeuf Benedict op brood

10,95

9,95

met spinazie, Hollandaise saus
& gerookte zalm

12 uurtje

12,75

-gerookte zalm
-garnalenkroket
-vissoepje
-krabsalade

WAAR HET LEVEN MET
EEN KORRELTJE ZOUT
WORDT GENOMEN!

GERECHTEN TO SHARE

OESTERS, VRAAG DE BEDIENING

NAAR HET ASSORTIMENT VAN VANDAAG

Gebakken coquille (per stuk)

7,95

5,50

gevuld met ansjovis

Gevuld eitje (per stuk)

met haringkuit & bosui

7,95

7,95

met toast & tomaat

11,75

11,75

met komkommer, bottarga, wakame
& sojamayonaise

Rauw gemarineerde oester

5,50

gemarineerd in campari, yoghurt
& sinaasappel

Inktvis

9,95

gebakken in tomaat-gembersaus met parelcouscous, bosui & peterselie

Topinambour uit de oven
7,75
met clotted cream & hazelnootpuree
Brood van Bond & Smolders
met kruidendip

Sliptongen (2 stuks)

Salade van roodlof en witlof
7,75
met ingelegde rode kool, mandarijn
& kwark

Vongole in wiite wijn

14,50

22,50

Hele dorade

26,50

DESSERTS
Chocolademousse

7,95

met gebrande noten, karamel
& slagroom

Taartje

7,95

gevuld met creme van laurierdrop,
ananas & tuille

19,50

gebakken in roomboter met citroen & kappertjes

gebakken in roomboter met citroen
& peterselie

5,75

NEEM HET LEVEN
MET EEN KORRELTJE ZOUT,
PLATTE OESTERS
EN EEN HERMIT GIN&TONIC

gebakken in roomboter met citroen & thijm

7,95

met citroen & gefrituurde peterselie

Gamba’s in tempura (3 stuks)

28,50

uit de oven met knofloofolie, kruidenolie &
tomaat

Schol

met kappertjesmayonaise
& citroen

Garnalenkroketten (3 stuks)

HELE VIS, SCHAAL & SCHELP TO SHARE
Langoustines

7,95

4,50

9,95

met rode peper, bosui & paprikaschuim

FRITuuR TO SHARE

met wasabimayonaise

9,95

Franse frieten
4,50
met huisgemaakte mayonaise

van de plancha met knoflook, amandelschaafsel
& kruidenolie

met mango, spaanse peper, suikermais
& geroosterde cashewnoten

Gefrituurde spiering

met ingelegde mosselen, rammenas, paprikacreme
& gefrituurde kappertjes

Scheermessen

RAUW TO SHARE

Tartaar van tonijn

10,95

met creme van aardpeer, zacht eitje
& krokante aardappel

met peterselie mayonaise & citroen

Ceviche van zalm

Rilette van gestoomde makreel
Gebakken paddenstoelen

1,00

Melbatoast met paling (3 stuks)
Boquerones

7,50

met knolselderij, bloemkool & mosterdsaus

met gele en paarse wortel & piment

Olijven uit blik

SIDE DISHES

11,75

witte wijn, rauwe broccoli & schuimige saus
van schaaldieren

BORREL TO SHARE
Pompoen hummus

Risotto met Hollandse garnalen

SEA SALT SALOON

